Договір
купівлі-продажу №_____
м Дніпро

«» березень 2018 р

ФОП Гайдуков Р.А., іменоване в подальшому «Продавець», в особі директора Гайдукова
Руслана Анатолійовича, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи
підприємця 2 080 000 0000 000778, з одного боку, і ____________, іменований надалі «Покупець»,
що діє на підставі ______, в особі ___________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1.Покупець доручає, а Продавець, приймає на себе зобов'язання з постачання продукції
(далі «Продукція») згідно Додатків, які є невід'ємною частиною цього Договору.
2. Права і обов'язки сторін.
2.1. В рамках цього Договору Продавець зобов'язується:
2.1.1. Виконувати роботи, зазначені в п. 1.1 цього Договору та відповідних Додатків.
2.1.2. Здати належної якості та в терміни, зазначені в Додатках, продукцію Покупцю за
видатковою накладною.
2.2. Покупець зобов'язується.
2.2.1. Затвердити оригінал-макет продукції.
2.2.3. Проводити розрахунки з Продавцем відповідно до умов, зазначених в п. 3 цього
Договору та відповідних Додатків до нього.
2.2.4. Прийняти поставлену Продавцем продукцію за видатковою накладною, передбаченої п.
2.1.2. цього Договору, у строки, встановлені в Додатках до цього Договору.
2.3. Права Сторін:
2.3.1. Продавець має право не приступати до виконання умов Договору, а поставку Продукції
призупинити в разі невиконання Покупцем своїх зобов'язань по оплаті Продукції. При цьому термін
поставки збільшується на час затримки оплати. У разі невиконання Покупцем своїх зобов'язань більш
ніж на 20 (двадцять) днів Продавець має право відмовитися від виконання цього Договору,
сповістивши про це Покупця в письмовій формі.
2.3.2. Транспортування продукції, що поставляється здійснюється силами Покупця, за його
рахунок і на його ризик зі складу Продавця (м. Дніпро), якщо інше не вказано у відповідних додатках
до цього Договору.
3. Розрахунки
3.1. Вартість продукції, яку поставляє Продавець, визначена у відповідних Додатках, які є
невід'ємною частиною цього Договору.
3.2. Оплата продукції здійснюється Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця в
узгоджені Сторонами строки.
3.3. Продавець поставляє Продукцію, передбачену цим Договором, безпосередньо після
надходження передоплати в розмірі 100% на розрахунковий рахунок Продавця, якщо інше не
передбачено відповідними пунктами в Додатку до цього Договору.
4. Здача-приймання продукції
4.1. Продавець передає Покупцю продукцію, а Покупець її приймає за видатковими
накладними, які підписуються уповноваженим представником Покупця. При виявленні недоліків, які
не можуть бути виявлені при звичайній перевірці, претензії приймаються протягом 5 (п'яти) робочих
днів з моменту приймання продукції.
5. Дія договору
5.1. Цей Договір укладається на строк до 31 грудня 2018 року, набирає чинності з дня його
підписання та вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до
закінчення строку його дії не буде заявлено однією із Сторін про відмову від цього Договору або його
перегляд. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку,
визначеному законодавством України.

5.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від обов’язку виконати взяті на
себе зобов’язання та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього
Договору.
5.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України,
зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється
додатковою угодою до цього Договору.
6. Інші умови
6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору,
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються
цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового
обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності,
розумності та справедливості.
6.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх
печатками.
6.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть
враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені
підписами Сторін та скріплені їх печатками.
6.4. Сторони зобов’язуються у десятиденний термін письмово повідомляти одна одну про
зміну реквізитів.
6.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по
одному для кожної із Сторін.
6.6. Продавець є платником єдиного податку. Покупець є платником Єдиного податку, 3
група (без ПДВ)
7. Форс-мажор
7.1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що
виникли після укладення цього Договору та триває протягом строку дії цього Договору, в результаті
подій надзвичайного характеру, які жодна Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти.
7.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана негайно, не
пізніше двох днів з моменту їх настання і припинення, інформувати іншу Сторону про настання і
припинення подібних обставин в письмовій формі, надавши відповідні документи від компетентних
органів.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ
ФОП Гайдуков Р.А.
Юридична адреса:
Україна, 71630, м. Дніпрорудне,
Запорізька обл., Василєвський р-н,
вул. Героїв праці, 19/125
Банківські реквізити:
Р/р № 26002181378
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ
МФО 380805
Код ІНН 2750610273
Тел. (056) 373 64 06
Директор____________ / Гайдуков Р.А./
М.П.

ПОКУПЕЦЬ

Директор _________________ / _______/
М.П.

Додаток № 1 до Договору купівлі-продажу №
м. Дніпро

«» березень 2018 р.

ФОП Гайдуков Р.А., іменоване в подальшому «Продавець», в особі директора Гайдукова
Руслана Анатолійовича, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи
підприємця 2 080 000 0000 000778, з одного боку, і ________________, іменований надалі
«Покупець», що діє на підставі ______, в особі _____________, з іншого боку, уклали цей Додаток до
Договору про наступне:
1. Покупець доручає, а Продавець приймає на себе обов’язкі по поставці продукції:
Найменування продукції

№

Кількість

Ціна за одиницю
(грн.)

Сума (грн.)

1

Всього:
Загальною сумою 00,00 ( _ гривень 00 коп.) без ПДВ.
2. Продавець зобов’язан поставити продукцію, вказану у даному Додатку №1,
протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження передплати на розрахунковий
рахунок Продавця. За невчасне виконання Договору Продавець зобов’язан виплатити
Покупцю штраф у розмірі 0,5 % від вартості Додатку, за яким була просрочка, за кожен
день, но не більше 15% загальної вартості, вказаної у Додатку.
3. Оплата за продукцію виконується в 1 етап:
3.1. 100% суми, вказанної в Додатку №1 до даного Договору, перераховується на
розрахунковий рахунок Продавця у якості передплати на підставі виставленого Продавцем
рахунка-фактури на протязі 3 днів, з моменту підписання Додатку і Договора.

ПРОДАВЕЦЬ
ФОП Гайдуков Р.А.
Поштовий індекс і адреса:
Україна, 71630, м. Дніпрорудне,
Запорізька обл., Василєвський р-н,
вул. Героїв праці, 19/125
Банківські реквізити:
Р/р № 26002181378
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м.Київ
МФО 380805
Код ІНН 2750610273
Тел. (056) 373 64 06
Директор____________ / Гайдуков Р.А./
М.П.

ПОКУПЕЦЬ

Директор ________________/ __________/
М.П.

